
 

 الكتاب : احلسنة

 احلسنة

 (العبلمة زلمد بن حيِت مرغم)كتاب عن أحوال 

 
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

احلمدهلل الذي جعل علماء الزيدية أعبلما للشريعة وصلوما يهتدي هبم ادلهتدون ، ويستبصر 
هبم ادلستبصرون ، ونوه بذكرىم يف زلكم كتابو الكرمي بقولو : } قل ىل يستوي الذين 

يعلمون والذين اليعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب { ، ورفع درجاهتم يف صريح اآليات } 
يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات { ، وحصر عليهم اخلشية بقولو : } 
إمنا خيشى اهلَل من عباده العلماء { ، وقرن شهادهتم بشهادتو } شهد اهلل أنو الإلو إال ىو 

 كئكة وأولوا العلم { .وادلبل
والصبلة والسبلم على أفضل األنبياء وادلرسلُت ، أرسلو اهلل رٛتة للعادلُت ، ورفع لو ذكره يف 

األولُت واآلخرين ، وشرح لو صدره ، ووضع عنو وزره ، خامت األنبياء وادلرسلُت ، وسيد 
لى عًتتو صلوم السماء األولُت واآلخرين ، سيدنا وسندنا زلمد بن عبداهلل صلى اهلل عليو وع

، وأوتاد الدنيا وزينة األرض ، ومأوى ادللهوف ، ادلتقدم ذلم مارق ، وادلتأخر عنهم زاىق ، 
 ولبلزم ذلم الحق ، قرناء التنزيل والثقل ، وبقايا دعوة إبراىيم اخلليل ، حشرنا اهلل معهم .

ُت دىا عامة ىـ ألف وثلثماءة وٙتان1330وبعد : فإنو دلَّا كان شهر شعبان سنة 
الزيديةاألمر العظيم ، واحلادث األليم ، وىو وفات من قدس اهلل روحو ونور ضرحيو العآلمة 
الشهَت ، والبحر ادلتآلطم الغزير ، ذي العقاكئد الراسخة ، وادلناقب الباذخة درة تاج الشيعة 



و اهلل رٛتة ، الفعم بالعلوم الربانية عز اإلسبلم وترٚتان األنام / زلمد بن حيِت مرغم رٛت
 األبرار وأسكنو جنات ٕتري من ٖتتها األهنار .

وكنت مبلزما لو يف الغالب من حال التكليف إىل أن توفاه اهلل تعاىل ، فعرفة طريقتو ، 
وسربه سَتتو ، فلم صلده إال علما يهتدي بو األبرار ، وتستضئ بنور علمو األقمار ، مل 

وحقَّرىا وحذره نار حرَّىا شديد ، وقعرىا بعيد ،  جيلس إليو أحد إالَّ بغَّض إليو الدنيا
وطعام أىلها القيح والصديد ، حىت أن بعض السامعُت لو يف الوعظ يقول : " أمَّا إذا 

وعظ سيدنا العبلمة زلمد بن حيِت مرغم فواهلل كأين أتصور اجلنة والنار أمامي " لذا وجب 
 مس يف أفق السماء ،علينا أ، نذكر بعضا من أحوالو وإن كان فضلو كالش

 والشمس إن خفيت على ذي مقلة نصف النهار فذاك زلصول العمى
وإن كان موفور فضاكئلو الٖتصى ، ومشكور سعيو اليستقصى مع أين لست من أىل ىذا 

الشأن ، والمن فرسان ذلك ادليدان سيف والسنان ، ولكنو عوَّل علينا يف ذلك من 
صفي اإلسبلم أٛتد بن قاسم الدَّاعي ثبَّتو اهلل ، ونور  اليسعنا إالَّ إجابتو وىو الولدالسيد

بصَتتو ، ورزقو معرفة علم آباكئو ، ألنَّو دلَّا اطَّلع على مصنفات والدنا العبلمة هبره ماوجد 
وحار لبَّو فيما نقد ، وقال يل : " وىل جيوز إمهال مثل ىذا العبقري ، وعدم التعريف بو 

ىل ذلك طمعا يف قول رسول اهلل صلى اللع عليو وآلو وسلم : والتنويو بذكره ؟ " ، فأجبتو إ
) من أراد أن يكرمٍت فليكرم أحبايب ( قيل : " من أحبابك يارسول اهلل ؟ " قال : ) 

العلماء ( ، ودلا لو عليَّ من احلق األكيد ، وأسأل اهلل أن جيعلو يل عنده من اآلثار ادلكتوبة 
إليو ، فلقد قام لطلب العلم الشريف ٔتدينة صعدة مع لديو ، وشلا يكرمٍت بو يوم ادلصَت 

شد احلاجة والفقر كما أخربين شفاىا ، ومل يلحقو من أجلو ضعف والوىن بل صرب دلا نالو 
 ، ورضيو يف السر والعلن .

ودلَّا علم اهلل منو صدق نيتو وباطن سريرتو ومعاداتو ذلذه الدنيا الفانية أسبل اهلل عليو شيئا 
بينا من نوره وتنويره وإذلامو ورٛتتو ، وكان شيخو وأستاذه آنذاك موالنا السيد العبلمة 



حورية احلجة عن ادللَّة احلنفية ، ووسطت عقد األسرة العلوية زلمد بن إبراىيم ادلؤيد ادللقب 
أسكنهما اهلل فسيح جنانو مع سيد ادلرسلُت واألنزع البطُت أمَت ادلؤمنُت ، فاستفاد منو علم 

العربية : النحو ، والصرف . واألصولُت ، والفروع ، وعلم احلديث ، وعلم الباطن ، 
ند والتفسَت ، فلما بلي ادلوىل العبلمة احملقق باالعتقال واحلبس انتقل إلكمال ماحيتاج إليو ع

عبلمة الزمن ادلشهور شرف اإلسبلم احلسن بن زلمد سهيل رٛتهما اهلل ، فعول عليو بعد 
االجتهاد ساديت العلماء األعبلم ادلشار إليهم بالبنان آل اذلامشي يف خروجو من صعدة 

وبقاه لديهم يف رحبان ليَدّرس أوالدىم وغَتىم ، وأعطوه سكنا غلى أن ٘تكن من عمارة 
ن وىبو أُويس زمانو ، وشبيو زين العابدين يف أيامو السيد إمساعيل بن منزل ، فلما ٘تك

عبداهلل اذلامشي عرصة وذرعها بيده الشريفة ، وحث الناس على إعانتو فقام لبناء ذلك 
 البيت .

واستمر يف نشر العلم الشريف ، وأقبل إليو الطبلب من كل ناحية : من رازح ، وخوالن ، 
ران اليمن ، ومن صعدة ، ورحبان الكثَت ، فممن ٗترج على وبرط ، وببلدسفيان ، وظه

يده من جبل برط القضاة آل العنسي القاضي العبلمة زلسن بن حيِت ، والقاضي العبلمة 
عبداهلل بن أحسن ، والقاضي العبلمة أحسن بن زلمد ، ومن جبل رازح سيدي العبلمة 

، وسيدنا العبلمة علي الشعباين  إمساعيل بن أٛتد احلوثي ، والسيد حسُت بن علي احلوثي
، ومن ادلشرق السادة الساكنُت يف جبل علي العمار وىم سيدي العبلمة علي بن قاسم 

العزي وأخيو صبلح بن قاسم العزي وأخيو زلمد بن قاسم العزي ، وسيدي العبلمة زلمد 
مة بن قاسم العزي الساكن احلمزات ، وأحسن بن زلسن العزي ، ومن رحبان سيدي العبل

احلجة صبلح بن زلمد اذلامشي وأخيو قاسم بن زلمد اذلامشي ومن ىجرة درب وادعة آل 
عمَّار سيدي ادلوىل العبلمة صبلح بن زلمد نورالدين وأخيو علي بن زلمد نورالدين وأخيو 

أٛتد بن زلمد نور الدين ، ومن ىجرة فللو سيدي العبلمة ادلفيت عبدالرٛتن بن حسُت 
امشي أيضا سيدي العبلمة أحسن بن أحسن اذلامشي ، وسيدي العبلمة شامي ، ومن آل اذل



إبراىيم بن زلمد اذلامشي ، وسيدي العبلمة قاسم بن عبداهلل اذلامشي ، وسيدي العبلمة 
أٛتد بن عبداهلل اذلامشي ، والقاضي العبلمة الويل عبدالرٛتن بن عبداهلل يعقوب ، والقاضي 

 . العبلمة إبراىيم بن حيِت ادلتميز

ومن صعدة القاضي العبلمة عبدالرٛتن بن قاسم مشحم ، ومن خوالن سيدي العبلمة 
العابد الزاىد أٛتد بن زلمدالقامسي وأخيو السيد صبلح بن زلمد القامسي ، وسيدي 

العبلمة إبراىيم احلمران ، ومن سحار سيدي العبلمة أٛتد بن عبداهلل اجلبلل ، وسيدنا 
ن اليمن ، وكذلك احلقَت وأنا ولده حيِت بن زلمد مرغم ، العبلمة حسن الشامي من ظهرا

وسيدي العبلمة علي بن حسُت عامر ، وسيدي العبلمة زلمد بن علي عامر ، وسيدي 
العبلمة عز اإلسبلم زلمد بن عبداهلل ادلهدي ، وسيدي العبلمة عبدالوىاب علي ادلؤيدي 

سيدي العبلمة الصفي أٛتد بن ادللقب حورية ، وسيدي العبلمة حيِت بن زلمد حورية ، و 
زلمد حورية ، وكذلك سيدي العبلمة علم اإلسبلم قاسم بن صبلح عامر ، وسيدي 

العبلمة الويل التقي العابد الزاىد عبدالرٛتن بن صبلح عامر ، وسيدي العامل عبداهلل بن 
 صبلح عامر ، وسيدي العامل عبدالعظيم الصيلمي ، ومن البوارعة سيدنا العبلمة أحسن

بن معاذ ادلعاذي ، وجم غفَت يطول ذكرىم ، ىؤالء بعض العلماء الذين ٗترجوا على يديو 
 والذين تذكرهتم .

ىذا وقد كان منقطعا غلى اهلل ، زاىدا يف الدنيا ، راغبا يف العبادة وتدريس العلوم ، أمَّا 
 مصنفاتو ورساكئلو فهي كثَتة نذكر منها ماٖتصلنا عليو فلو :

:احلصن احلصُت ادلنتزع من كبلم األنزع البطُت أمَت ادلؤمنُت وسيد  يف علم الباطن -
ادلسلمُت علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليو ، شرح فيو بعضا من خطبو عليو السبلم 

وشرح معانيها لغة ، وعضَّد كبلم اإلمام بأدلة من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو 
 من اطلع عليو . وعى عًتتو ، كتاب نفيس يرغب فيو



ولو رسالة يف رواة احلديث مسَّاىا ) مشكاة الوضوح يف ٘تييز العدل من اجملروح ( بُتَّ احلق 
 الذي المرية فيو .

ولو رٛتو اهلل رسالة أخرى مسَّاىا ) احلنة الباقية ( وىي ىذه ادلقدم ذلا ، وقد عدد فيها رٛتو 
ن كانوا يصّرحون بلعنو من على رؤوس اهلل أعداء أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب الذي

ادلننابر وبُت من كان يلعنو أمَتُادلؤمنُت يف حال الصبلة ، وىي قصيدة مشروحة منو رٛتو 
 اهلل .

 ولو رسالة يف ٖترمي ادلغاين ، وٖترمي التشبو باألجانب من اليهود والنصارى وغَتىم .
وأنا يف حال البحث عنها اليت  ولو ٗتميس قصيدة اذلادي بن إبراىيم الوزير ، ظلت عليَّ 

 مطلعها :
 أقاويل غي يف الزمان نواجم

وٗتميس قصيدة القاضي العبلمة نرباس العلماء وفص تاج احلكماء الشاعر ادللهم احلسن 
 بن علي بن جابر اذلبل ادلسماة بـ ) ادلنشية ( وىي يف طريق الطبع .

 اىيم ادلؤيدي .ولو ديوان بينو وبُت موالنا احلجة السيد زلمد بن إبر 
 ولو جوابات سؤاالت على سيدي العبلمة عبدالرٛتن بن حسُت شامي .

كل ىذه الكتب والرساكئل ادلذكورة موجودة ، غَت الديوان فإنو لدن السيد العبلمة 
 عبدالوىاب بن علي ادلؤيدي ، وقصيدة اذلادي بن إبراىيم ،

 على ورقة قال فيها : ولو قصيدة يف القياس وأركانو ظلَّت ، مل أحصل منها إالَّ 
 وبعد قسمتو األوىل فنقسمو لعلَّة ودليل قسمة األول

 وىاك أقسامو ياصاح أربعة أصل وفرع وحكم علو وسل
ولو كذلك ترٚتة لساديت آل اذلامشي الذين ىم سيدي وموالي العبلمة احلجة القاسم بن 

مشي ، وسيدي العبلمة الويل إبراىيم اذلامي ، وسيدي العبلمة الويل إمساعيل بن عبداهلل اذلا



التقي أٛتد بن إبراىيم اذلامشي ، وسيدي العبلمة زلمد بن إبراىيم اذلامشي رٛتهم اهلل ، 
 فلما توىف سيدي إمساعيل اذلامشي رثاه الوالد رٛتو اهلل بًتاثي بليغة موجودة يف الًتٚتة .

والصراط ادلستقيم أن ىذا العامل وأعلم أيها ادلطلع ثبتنا اهلل وإياك وادلؤمنُت على احلق القومي 
عظيم القدر قد ثبتو اهلل التباع قرناء الذكر ادلبُت عًتة سيد ادلرسلُت صلى اهلل عليو وعليهم 
أٚتعُت ، ألجل ذلك منحو اهلل التنوير ، وقد أخربين حي جدي حيِت بن عبداهلل مرغم أبو 

ّدي إىل رحبان غلى النجمُت الوالد دلَّا بلغ الوالد من العمر إثنيت عشرة سنة أوصلو ج
الزاىرين ، والبدرين النَتين ، الزاىدين العابدين السيدين القاسم بن إبراىيم اذلامشي وأخيو 

إمساعيل بن عبداهلل اذلامشي ليدعوان لو بأن يرزقو اهلل العلم الشريف وحب آل زلمد فقاال: 
ما أ,صلك إالَّ ىذا ؟  ما أوصلك يف ىذا الوقت ؟ فقال : تدعوا لولدي زلمد . فقاال :

فقال مقامسا ما أوصلو إالَّ ذلك ، فرتبا عليو ، ودعوا لو ، فأجيبت دعوهتما ، وكان كما 
أحب لو أن يكون ، وىو بسبب الدعاء من العًتة ادلطهرة ، رزقنا اهلل بأسرارعلومهم علوم 

 الشريعة ، وجعلنا من شيعتهم إنَّو على كل شئ قدير .
أوقاتو فيما عرفتو وشاىدتو من أعمالو كأن يستيقظ من نومو ذاىبا إىل وقد كان لو بركة يف 

ادلسجد ادلعروف ٔتسجد بَت الشريفة ، فيصلي الفجر ، مث يبدأ التدريس ، فيدرِّس ثبلثة 
معاشر . عرفتو يدرس سيدي العبلمة صبلح بن زلمد اذلامشي شرح التجريد وحديقة 

بن ٛتزة ، مث يتناول اإلفطار يف بيتو ، فيذىب غلى احلكمة ، والشايف وكلها لئلمام عبداهلل 
جامع موالنا أمَت ادلؤمنُت حيِت بن احلسُت بن القاسم بن إبراىيم صلوات اهلل عليو ، 

فيدرِّس مايزيد على ستة دروس يف اجلامع الكبَت برحبان بَت الشريفة مع كثرة الطلبة ، ومع 
ام ، واإلجابة على الفتاوى اليت ترد عليو من  ماكان يقوم بو من اإلرشاد وتعليم الصبلة للعو 

 كل بلد .
 وعلى اجلملة فما كانت أوقاتو تذىب إالَّ يف رضاء اهلل سبحانو .



وكان لو عبلقة قوية لسيدي العبلمة احلجة علي بن زلمد العجري كما جرت بينو وبينو 
من الكبَت والعامل مذاكرات يف أماكن عديدة وكذلك كان لو عبلقة ٔتوالنا العبلمة مفيت الي

النحرير السيد رلدالدين بن زلمد بن منصور ادلؤيدي ، وتزامبل يف القراءة ، ومذاكرات يف 
عدة أماكن وعدت مكاتبات ومنظومات شعرية ، كذلك كان لو عبلقة قوية بساديت 

العلماء األعبلم من آل احلوثي كالعبلمة احلجة حسن بن حسُت احلوثي وكذلك أخيو الويل 
العبلمة حيِت بن احلسُت احلوثي ولو عدة مذاكرات مع موالنا الشهَت أمَت الدين بن  التقي

احلسُت احلوثي ، وكذلك مذاكرات علمية ومكاتبات بالشعر بينو وبُت سيدي العبلمة حيِت 
بن صبلح ستُت ، وبينو وبُت موالنا العبلمة الشهَت السيد أٛتد بن اإلمام اذلادي القامسي 

. 
 رمضان يطلب منو الدعاء ، وكذلك كان لو عبلقة مع العلماء من آل طيب  وكان يف خوامت

كان لو هبم علقة قوية وجرت بينو وبينهم عدة مذاكرات يف العلم ، وكذلك مع سيدي 
العبلمة إمساعيل بن أحسن ادلداين حيث قعد رٛتو اهلل عنده يف رازح مدة طويلة صنف 

يديك ألن السيد ادلذكور عوَّل عليو يف حصر ىنالك ) احلسنة الباقية ( ىذا الذي بُت 
ا أ٘تها قال لو :  أعداء أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب ، فحصَّل الوالد ادلنظومة ، فلمَّ

إشرحها ، فقال ليس عندي مراجع ، فقال : أنا سأساعدك يف ٖتصيل ادلراجع ، وعند 
 ذلك شرح ادلنظومة .

وى العبلقات خصوصا شيخو موالنا العبلمة أما عبلقتو بساديت آل حورية ، فكانت أق
زلمد بن إبراىيم ادلؤيد رٛتو اهلل ، وكان خيرج معهم إىل العشَّة حلبهم لو ، وكان كثَت 

ادلخالطة ذلم ، أما األخوان آل الضوء فقد كانوا زلبُت لو ، ومستشارا ذلم يف ٚتيع أمورىم 
د بن إبراىيم اذلامشي أملى عليو ، وساديت آل اذلامشي كان لو عبلقة بسيدي العبلمة زلم

عدة كتب ىو وولده العبلمة حيِت بن زلمد اذلامشي ، وأحسن سيدي حيِت إليو غاية 
اإلحسان ، وكان يرسل لو خريفو من أول اخلريف إىل آخره ، وكان يقرأ ىو والوالد قدر 



ستة دروس بعدىا يذىب لقضاء حاجتو من السوق ، وبعد ذلك يذىب إىل بيتو فينام 
ساعة أو نصف بعدىا إىل ادلسجد ألداء صبلة الظهر بعد الصبلة يدرِّس درسا أو درسُت 

مث يذىب لتناول طعام الغداء ، مث خيرج إىل ادلسجد ليقرأ ىو وزميلو العامل العبلمة 
احملققعبداهلل بن إمساعيل احلشحوش درسُت إىل أن ٖتُت صبلة العصر فيصلياهنا يف ٚتاعة ، 

إىل يتو أو بيت سيدي العبلمة ادلرحوم زلمد بن إبراىيم اذلامشي فيدرسا وبعدىا يذىب إما 
ىنالك حال ادلقيل درسا أو درسُت ، مث خيرجا فيصليا ادلغرب وسنتو ، وذلم بُت ادلغرب 

والعشاء درس جامع ألىل القرية ديلي ذلك الوالد يف فضاكئل أىل بيت رسول اهلل صلى اهلل 
ُت وقت العشاء فيصلون ، مث يدرِّس درسا واحدا ، مث وسلم عليو وعلى آلو إىل أن حي

يذىب غلى البيت فيذكر النساء ويعضهم ويعضنا معهم وىكذا كانت أوقاتو وأعمالو رٛتو 
 اهلل ولقد صدق عليو قول الشاعر :

ىذي صفايت وأخبلقي عرفت هبا وقت الشباب وبعد الشيب واذلرم ... ... أما شهر 
ادة كان فيو رٛتو اهلل إذا انتبو من نومو يف النهار قبيل الظهر رمضان الكرمي فهو شهر العب

سارع إىل ادلسجد فيصلي الظهر يف ٚتاعة مث يدرس إىل العصر أو يدرِّس علم مث يصلي 
العصر يف ٚتاعة إىل الساعة العاشرة ) بالتوقيت الغرويب ( قبل ادلغرب ، مث يذىب إىل 

ومن ّتنبو من األكئمة واأللياء والعلماء العاملُت  صعدة لزيارة موالنا أمَتادلؤمنُت اذلادي
الصاحلُت مع قضاء ماٖتتاجو عاكئلتو من السوق ، مث يسارع باخلروج إىل بيتو برحبان ومنو 
إىل ادلسجد لتناول طعام اإلفطار وأداء صبلة ادلغرب وبعده يذىب إىل بيتو ليتناول طعام 

 رمضان بعده يذىب إلسسيدي العبلمة العشاء وبعده يدرس الواقعة يف كل ليلة من ليايل
ادلرحوم عبداهلل بنإمساعيل اذلامشي ليتناول ورقة قات يستعُت هبا على العبادة ، ويدخل 

السرور على ساديت آل اذلامشي غلى الساعة الثانية والنصف العشاء فيخرجون ٚتيعا إىل 
سَتة من ادلسجد إىل ادلسجد ليصلوا صبلة العشاء ، ويدرسوا فيو إىل السحر فيعاجل يف م

البيت لراتب كان يؤديو وىو دعاء سحر رمضان لزين العابدين وسيد الساجدين علي بن 



احلسُت إىل أن يصل السحور فيتسحر بسرعة ، ويذىب إىل ادلسجد يف نوافل إىل طلوع 
الفجر فيصلي الفجر ، ويذىب إىل البيت فيؤدي راتب طويل من بعد صبلة الفجر إىل 

فإذا تيقن طلوعها رقد إىل قبيل الظهر كما ذكرنا سابقا ، وقد رأيتو بعد  طلوع الشمس ،
موتو يف ادلنام كأيّن يف جامع اإلمام اذلادي إىل احلق حيِت بن احلسُت الصغَت فدخلت منو 
إىل حجرة اجلامع الكبَت ، فإذا ّتملة ناس من أىل الدين والعلم مل أعرف منهم إال حي 

 بن زلمد مرغم وىو يف صورتو اليت عرفتو بُت صاية مطرَّزة والدي العبلمة احلجة حيِت
بذىب وىي بيضاء ، وعمامتو ادلعروفة وىو يقول : ياعماد ، قلت : لبيك ، فقال : تعال 

 معي أريك الئلمام اذلادي شبيو رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، فسرنا إىل

مام اذلادي فإذا ىو يف باب الصومعة شرقي اجلامع وتوجهنا غربا ، فقال : انظر إىل اإل
الكبَت جيوِّب على الناس يف أوراق فوقَّف اإلمام األعمال وكلم الوالد قاكئبل لو : ياسيدنا 

 زلمد أنا أعلم أن قلبك زلرق على الدين فقد قرب الفرج .
ولو من الكرامات الكثَتة ماالحيصى منها أنو كان يسَت لئلرشاد يف قرى سحار وكان يف 

عبلف فمر ببعض أىل الوادي يزعبون ماء سلتلطُت نساء ورجال يغنون رافعُت  وادي
أصواهتم ، فنهاىم فلم ينتهون ، فقال : اهلل يرٚتكم ، فتقبل اهلل دعوتو ورماىم ْتجارة 

 ليست من حجارة ذلك البلد .
أما يف رلال اخلطابة فلقد كان اخلطيب ادلصقع ، والواعظ ادلقنع ، ولقد مسعت عن من  

ان يسمعو إذا خطب يتصور اجلنة والنار أمامو ، ومسعت شيخي القاضي العبلمة حسن ك
النهمي أنو كان يسمعو وىو يتل اآليات من كتاب اهلل حال الوعظ فكأهنا ليست اآليات 
اليت تدرس لشدة زجره وخوفو من الل ، وقال : أما ىذا فأمثالو قليل أضف إىل ذلك أنو  

يف رلال اإلرشاد وتعليم الصبلة ، وحرر بينهم قواعد يف  كان يتعب نفسو يف قرى سحار
 عدم اختبلط النساء بالرجال يف العرسات ومقاشي اجلراد ، ومنع النساء من األسواق .



وأما صفتو وحالتو فهي معٌت ماقال سيد الوصيُت وأمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب صلوات 
لو مهام : صف يل ياأمَتادلؤمنُت ادلتقُت اهلل عليو وعلى ذريتو يف وصف ادلتقُت حيث قال 

حىت كأين أنظر إليهم . ، فحمداهلل وأثٌت عليو وصلى على النيب ، مث قال : " أما بعد فإن 
اهلل دلَّا خلق اخللق وكان غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم ألهنا التنفعو طاعة من أطاعو 

وضعهم مواضعهم ، فادلتقون فيها ، والتضره معصية من عصاه ، فقسم بينهم معاكئشهم ، و 
ىم أىل الفصل ، منطقهم الصواب ، وملبسهم االقتصاد ، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
معلقة بادلؤل األعلى ، أما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قدبراىم اخلوف بري القداح " 

الذي ىو حجة اهلل فهذا بعضا من صفتو وحليتو ألنو مشَّر تشمَت اللبيب واستعمل عقلو 
عليو وتبصر مايصَت إليو واستصبح بكتاب اهلل واستنار بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم ، وخاض يف جلجهما فاستخرج منهما اللؤلؤ وادلرجان فاعتدلت فطرتو وصفت 
طبيعتو ، ومست مهتو نظر بعينو الصحيحة لنفسو ، ومهد لغده وأمسو } إمنا خيشى اهلَل من 

اده العلماء إن اهلل عزيز غفور { قد أيقن باخللف فجاد بالعطية بذل نفسو ، وجاىد عب
عدوه ، ودلو اهلل فاستدل ، ولطف بو فالتطف ، وخاطبو ففهم ، وعلمو فعلم ، استهان 

بالعاجلة فآثر العاقبة ، ومهد لطول ادلنقلب إىل } عيشة رضية يف جنة عالية قطوفها دانية  
 ٔتا أسلفتم يف األيام اخلالية { . كلوا واشربوا ىنيئا

أما حسن اخللق فلقد كان من أحسن الناس أخبلقا السيما للعًتة الطاىرة فإنو خيفض ذلم 
جناحو ، ولقد أقسم باهلل أنو أصبح عنده أوالد رسول اهلل أحب من ولده وولد ولده ، 

 ولقد صرح يف ٗتميسو لقصيدة اذلبل باحلب الشديد ذلم ، فقال :
 علم أن حيب والدي دون احملبة للحبيب الزاىداهلل ي

 فاشهد عليَّ ٔتا ترى ياشاىدي بأيب ويب وبطاريف وبتالدي من ديموه ومن إليو تساق

أما يف رلال الكرم فلقد حاز منو أعبله ولقد خلع ثوبو من فوقو دلَّا رأى رجبل فقَتا عاريا ، 
 وكما قال أحد الشعراء :



 أال دير عليها وىو منطلق اليألف الدرىم البغلي صرَّتو
ٖتقَت منو للدنيا الفانية ، الأعرف يف مدة حيايت أنو احتكر دينارا والدرىم ، والاكتسب 

 بيتو القليل والكثَت والفرشا والغَته مدة حياتو والهنمتو إال العلم الشريف .
ن الًتاثي ... أما الشعر فإنو أفصح أىل بلده وىو الذي كان يشار إليو بالبنان ، وكم لو م

اليت رثى هبا العلماء األعبلم والسادة الكرام يف صعدة ورحبان وضحيان ، ولقد رثى موالنا 
السيدالعبلمة الويل التقي نرباس زمانو حيِت بن احلسُت احلوثي بقصيدة دالية الروي مل أر ذلا 

 مثيل يف فصاحتها قال فيها :
 ًتب الوعدأصاعقة كربى أم الصّم تنهد أم النشقة العلياء فاق

 أم األرض بالزلزال مادت بأىلها أم ادلوت صالت منو جيش ىي األسد
 فثلت عروش الدين والفضل والتقى وزعزع صرح احلق وانتلس اجملد

وىي طويلة تركناىا اختصارا وىي عند السيد العبلمة زلمد بن حيِت احلوثي ، ىذا ولو ٚتع 
انت ديوانا كامبل ، غَت أهنا ذىبت أدراج لو ٚتيع الًتاثي الذي قاذلا رٛتو اهلل تعاىل لك

الرياح مل نعلم بيد من صارت إال البعض منها خصوصا ماقالو يف ساديت العلماء آل 
اذلامشي فإنو حرص على حفظها دلَّا ترجم لو وألخيو أويس زمانو القاسم بن عبداهلل اذلامشي 

. 
ؤيد ادللقب حورية ديوان كامل ... ىذا ولو ولشيخو حجة اهلل يف أرضو زلمد بن إبراىيم ادل

مزبور لدن السيد األديب العامل عبدالوىاب بن علي ادلؤيد ادللقب حورية عجزنا عن 
استخراجو منو لتصويره وعسى عسى أن نفوز بذلك ىذا ولو ٗتميس لقصيدة اذلادي بن 

 إبراىيم الوزير الذي أوذلا :
 أقاويل غي يف الزمان نواجم

ال ىذا ، وقد أجازه العلماؤ األعبلم ، فأجازه شيخو احملقق وكم وكم لو يف الشعر من رل
ادلدقق ْتر العلوم الغزير عز اإلسبلم زلمد بن إبراىيم ادلؤيد وقد أشرك معو زميلو العبلمة 



عبداهلل بن إمساعيل احلشحوش إجازة تامة يف ٚتيع مقروءاتو ومسموغاتو ، وأجازه ادلوىل 
نام الذي اليشق لو غبار السيد علي بن زلمد العجري ،  العبلمة ٚتال اإلسبلم وترٚتان األ

كما أجازه سيدنا العبلمة عنوان العلماء أحسن بن زلمد سهيل رٛتهم اهلل تعاىل ، كما 
أجازه السيد العبلمة زلمد بن أحسن الوادعي ، كما أجازه العبلمة القاضي أٛتد بن زلمد 

 الشمط .
 ب مل تتعددولو فضاكئل لست أحصي عدىا من رام عد الشه

 وللحليم إشارة .
أما الورع فقد كان أورع أىل الناس فلقد كان يدع احلبلل خوفا أن يقع يف الشتبو مع عز 

نفس فلقد كان يًتك القرضة من أىل صعدة ألنو مسع من سفهاء أىلها أنو اليلقي اخلطب 
رك القرضة من أىل من على منربجامع اإلمام اذلادي إالَّ ليعطوه ويركنوا عليو ، فلعزة نفسو ت

ادلدينة ، أما من تكلم يف جانبو فعقابو على اهلل الذي يعلم خاكئنة األعُت وماٗتفي الصدور 
، ولقد خرج يوما من جامع اإلمام اذلادي بعد التدريس فلقي سيدا من أىل احلاجة ووجهو 

د متغَتاللون ، فقال لو : سألت أحد أىل السوق من أىل صعدة قرضا ألين وأىلي الصل
الغداء فكهرين وقهرين ورد عليَّ بكبلم قاس ببله اهلل باحلاجة والفقر ، فأجابو الوالد : 

الٖتزن إين سأقدم حاجتك قبل حاجيت ، فطرح الكتب وسار يقًتض لذلك السيد من 
حي احلاج صاحل مفتاح رٛتو اهلل ، وبعد ذلك مشى يف قضاء حاجتو ، ومن العجيب أن 

 باحلاجة والفقر ، عرفت ذلك أنا . -لذي بزر بالسيد ا -اهلل عاقب ذلك التاجر 

ووقعت للمًتجم لو مع السيد العبلمة زلمد بن أحسن الوادعي أيام كان ناظرة الشام يف 
مركز السنَّارة أيام اإلمام حيِت بلغو أن الناظرة نفَّذ على بعض ادلؤمنُت يف أول شهر رمضان 
الكرمي ليس ذلم ذنب إال أهنم صاموا يوم الشك وما أحد من العلماء اعًتض عليو خوفا 

صلى الظهر يف اليوم الثاين من رمضان مث طلع إىل مركز السنارة ، ودخل من بطشو ، ف
على السيد زلمد بن أحسن الوادعي وحال دخولو قال : السبلم على من اتبع اذلدى ، 



، ىل   فأجابو الناظرة قاكئبل : مالك يافقيو والتعصب ، فأجابو : اللع يعلم أيّنا ادلتعصب 
عامبلت ؟ فأجابو الناظرة : بل يف ادلعامبلت ، فأجابو أنت مسؤل يف العبادات أم يف ادل

الوالد : فكيف نفذت على مؤمنُت قاموا هلل بطاعة ، فأجابو الناظرة قاكئبل : قال جدي من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ، فأجابو الوالد : مل تصح لنا طرقو وعندنا ماىو 

الب حيث قال: " ألن أصوم يوما من أقوى منو ، وىو قول أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب ط
شعبان أج إيلَّ من أن أفطر يوما من رمضان " روى ذلك اإلمام القاسم بن زلمد يف 

االعتصام ، فأجاب القاضي علي الشامي : مل يقل إالَّ وقد رأى اذلبلل ، فأجابو الوالد 
مل تعلم أنو ىذا اليلقيو ذو علم ، وىذا نقص يف الناظرة بأن يكون صادرا من جنابو ، أ

باب مدينة علم رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، أما وقد رأى اذلبلل فبلشبهة 
والشك ، واستمر بينو وبُت الوالد ادلذاكرة إىل قبيل صبلة العصر ، أخَتا قال الناظرة : واهلل 

عند  لو قلت لكم ياعلماء الشام بأٚتعكم تشهدوا يل زورا لشهدمت يل زورا ، فكربت ادلقالة
الوالد رٛتو اهلل ولكنو أجابو وقال : كذبت واهلل لو مؤلت لنا ىذا ادلركز ذىبا وفضة على 

أن نقول كلمة زور ماقلناىا ، فافعل ماشئت ، فاغتاض الناظرة من جواب الوالد ، مث قاموا 
يصلون العصر وجهر بالبسملة يريد إذا عاد يف قلبو شئ خيرجو لكنو دلَّا أمت الصبلة غادر 

 ىل البيت واحتجب عن الناس فإن دل ىذا على شئ فإمنا يدل على صراحةإ

 الوالد الذي يتكلم باحلق التأخذه يف اهلل لومة الكئم فرٛتو اهلل وأسكنو فسيح جناتو .
أما صورتو فلقد كان ربعة من الرجال الطويل والقصَت حسن الصورة جسمو أبيض ٚتيعو 

 ابو يف صغره العاىة بو .إال أنو يعًتيو أدمة يف وجهو جلدري أص
ىـ ٔتدينة صعدة احملمية بإمام اليمن زليي الفراكئض 1323أما مولده رٛتو اهلل فكان يف سنة 

 والسنن .
ىـ ٙتانُت وثلثماكئة وألف ىجرية . ... ... ... 1330وأما وفاتو رٛتو اهلل فكانت يف سنة 
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يف ظلم الدجى كان لو يف كل ليلة أما يف رلال العبادة فلقد كان العلم الذي يهتدى بو 
راتب اليًتكو أولو بسم اهلل الرٛتن الرحيم اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب وأعلى وأجل وأعظم 
شلا أخافو وأحذر ، وىذا من أدعية زين العابدين مع رواتب ونوافل كان يصليها يف جوف 

يت كان فيها ، وقال يل : الليل ، ولقد اطلعت عليو ذات ليلة وىو يصلي فأسرع بالركعة ال
أفزعَت ألنو كان فوق جبا ادلكان حقو وعاديت أن يكون يف مكانو ، فقلت : قليبل ، فقال 

: لست أقوم بعبادة غَت أين ىذه الليلة سهرت فعزمت على ركعات تغطية منو عليَّ ألنو 
من خوفو  يريد إخفاء عبادتو وإال فكم ليلة أمسعو وىو يناجي اهلل سبحانو وتعاىل ويبكي

شهورا وأعواما اليطَّلع أحد على ذلك إال أن مكاين قريبا من مكانو فأمسعو ولقد وقع بينو 
وبُت ناظرة الشام زلمد بن أحسن الوادعي صحبة عظيمة فجعلو كاتبا مع احملبشي الذي  
كان حاكما بصعدة فكان يتنازع غيمُت عند احلاكم ادلذكور فأحاذلم إىل الوالد رٛتو اهلل 

بيد أحدمها حكما من موالنا السيد العبلمة أٛتد بن إبراىيم اذلامشي رٛتهما اهلل  وكان
فتأملو الوالد فحكم ٔتوجبو ، فلما علم احلاكم ضج لذلك احلكم ، ورفع إىل الناظرة ٔتا 

فعلو الوالد ، فأجابو الناظرة : ضلن مل نفعل القاضي العبلمة زلمد بن حيِت مرغم إلال 
دلساكئل وإال فما أحق الكاتب بأن يكون كاتبا وقد ٔتا أنزل اهلل ، مث ليعينك على أكثر ا

جعلو السيد ادلذكور مقتظيا لنذورات اإلمام اذلادي ٓتوالن فاغتنم الفرصة يف إرشاد العوام 
 يف تلك اجلهات .

وكان يتعب نفسو سَتا على األقدام ، فأصلح الكثَت والكثَت ، وفعل احملاسن يف السعي 
جد وتعليم الصبلة ، وأمرىم أن يعلموا نساءىم الصبلة ، وأن يولفوا أةالدىم لبناء ادلسا

 عليها وعلى اخلروج غلى ادلساجد معهم .

ىذا ودلا مات موالنا السيد العبلمة التقي الويل أٛتد حجر عظم اخلطب على ادلتقُت يف 
من بعض الكتب  صعدة ونواحيها قام ادلوظفون يف السنَّارة بتحصيل تعازي فيو شعرا نقلوىا

فعرضوىا على الناظرة السيد العبلمة زلمد بن أحسن الوادعي فلمَّا نظر إليها رمى هبا من 



يده وقال ذلم : يامباليع ياسلاذيل أٖتسبون إنا بقر ، ىذه األبيات من الكشاف نقلتموىا 
سيف  ومن شرح النهج وغَتمها انظروا أحد العلماء ، إن التعازي سًتسل إىل اإلمام ، وإىل

 -وىو ساكت عنهم  -اإلسبلم أٛتد ابن اإلمام وإىل العلماء ، فقالوا : إىل من نرسل ؟ 
فقال ذلم األخَت : أرسلوا إىل القاضي العبلمة زلمد بن حيِت مرغم ، فأرسلوا يف احلال 

عسكري وبغلة لَتكب عليها الوالد ويطلع غلى السنَّارة ، فلما وصل الرسول قام الوالد غلى 
لعبلمة ادلرحوم عبداهلل بن إمساعيل اذلامشي ليستشَته يف ذلك فأشار إليو بالوصول سيدي ا

وسيصّلون الظهر مع الوادعي يف بَت بيت ادلال ويطلعا معو ، وفعبل ذلك ، فلما وصلوا إىل 
ذلك ادلركز وتغديا قال لو موالنا السيد العبلمة عبداهلل بن إمساعيل اذلامشي : إفعل ترثية 

مد وسلمها للكتَّاب ليعرضوىا على الناظرة وينقلوىا ، فنظم ذلم قصيدة كاملة ، ياسيدنا زل
فعرضوىا عليو فاستحسنها ، وقال ذلم : ىكذا يفعل أىل العلم ، مث نظم ذلم ثانية وثالثة 

وكل ذلك كان يعرض على السيد العبلمة زلمد بن أحسن الوادعي فيوافق عليها ، غَت أنو 
ُت الوالد رٛتو اهلل أرسل أوالده غلى الوالد يردرِّسهم العلم الشريف يف آخر الصحبة بينو وب

رضَّى أحدمها على معاوية ،  -وىم يف حال الدرس  -فدرَّسهم فًتة يسَتة ، وذات يوم 
ومها عبداهلل وعربالرٛتن ابٍت زلمد بن أحسن الوادعي فقال لو الوالد رٛتو اهلل : ىكذا 

دو عًتة الرسول ، قم الأقامك ، وأضرب عنهم وعن ترضي على عدواهلل وعدو رسولو وع
تدريسهم ، فبلغا أبومها ، فوقع اخلبلف بينهما كما قدمنا يف اخلبلف يف صيام يوم الشك ، 

 ومنو كانت ٙتة احلبس للوالد رٛتو اهلل ،

وفعل عليو رقباء شلن أضمروا العداوة آلل رسول اهلل ، فلما توىف العبلمة قاسم حسُت 
م يعظ الناس ، وقال يف ذلك اخلطاب : التجار ىم الفجار إذا مل خيرجوا حق اهلل ادلتميز قا

، وعمامي فوق هبامي إذا مل يعملوا بعلمهم ، فشكوا الوالد إىل الناظرة صوريا فحبسو ألنو  
 كان يف قلبو عليو مافيو ، وىو يعلم أنو زلق واآلخر مبطل الحول وال قوة إال باهلل :

 التعلم كم حار فيها عامل متكلمذلوى النفوس سريرة 



ولقاء اهلل قريب ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، فلمَّا علم سيدي 
العبلمةإبراىيم بن زلمد اذلامشي أن الوالد زلبوس ركب وسارع إىل مركز السنَّارة إىل السيد 

الرجهة يارجعة العبلمة زلمد بن أحسن الوادعي ، فلمَّا وصل شنق الفرس ، وقال للبواب : 
الأحدا يعطي الفرس شيئا القضب والغَته فهي مضربة عن الطعام ، وأنا مضرب حىت 

خيرج سيدنا العبلمة زلمد بن حيِت مرغم من احلبس وقال للناظرة : مايقول لك اهلل ٖتبس 
أحد العلماء ألنو أمر بادلعروف وهنى عن ادلنكر ، وكثر يف مرصعتو فأجابو السيد ادلذكور : 

رجو ياولد إبراىيم ، لكن العلماء سيطلعون يراجعون فيو ، وإذا كنت قذ أخرجتو سأخ
ألجلك غثاىم ، فطلع العلماء بأٚتعهم سيدي ادلوىل احلجة رلدالدين بن زلمد بن منصور 
ادلؤيدي ، وسيدنا العبلمة احلسن بن زلمد سهيل ، وكثَت منهم سيدي العبلمة عبداهلل بن 

ونزل معهم من ادلركز ادلذكور ، فسبحان ادلمهل غَت ادلهمل ، غَت إمساعيل اذلامشي فأخرجو 
أن السيد العبلمة زلمد بن أحسن الوادعي يف آخر مدتو تاب وأرسل إىل الوالد فلمَّا وصل 
إىل ادلركز قالوا لو: قال الناظرة تدخل ، فلم يعًتضو أجد ، فلمَّا وصل إليو رحَّب بو وكان 

قال ذلما : تأخرا من القاضي العبلمة ، فقال الوالد : شوعة عنده اثنُت من سادة وادعة ف
منهما ألهنم سادة وذلم احلق والرسول يقول : ) قدموىم وال تقدموىم ( فأجابو الناظرة قال 

 رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) نزلوا الناس منازذلم ( مث قال ذلم : قوما إىل

بلمة زلمد بن حيِت مرغم يف حاجة خاصة يب وبو ، ادلكان الثاين فإين أريد القاضي الع
فقاما وخرجا واختلى بالوالد رٛتهما اهلل ، مث قال لو السيد العبلمة زلمد بن أحسن 

الوادعي ياقاضي قد شغلتك وحبستك وأنا واهلل أعلم أنك على احلق وأنا على الباطل ، 
الد رٛتهما اهلل : سازلك اهلل وبكى بُت يديو ، وقال سازلٍت إىل اهلل وإليك ، فأجابو الو 

 سازلك اهلل يف الدنيا واآلخرة ، إن مل يكن لك ذنب أذايت وحبسي فسازلك اهلل

   

 


